
Motie een financieel ventiel als randvoorwaarde voor afspraken tussen Regio 
en Rijk in het aardbevingsdossier 

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 1 juni 2022;

Constaterende dat:
- Groninger gemeenten en de provincie afspraken maken met het Rijk in kader van 

de gaswinning en de nog lang jarige gevolgen daarvan;
- In gemeenten momenteel nieuwe colleges van burgemeester en wethouders 

worden gevormd of al zijn gevormd;
- Er sinds kort een nieuwe staatsecretaris voor mijnbouw is;

Overwegende dat:
- De nieuwe bestuurders ook komende jaren (financiële) afspraken met elkaar 

zullen (moeten) maken in het kader van de gaswinning en de nog lang jarige 
gevolgen daarvan;

- Bij financiële afspraken met het Rijk soms een financieel ventiel ontbreekt en als 
het er wel is, de wil ontbreekt bij het Rijk om hier gebruik van te maken wanneer 
dat nodig is; 

- Na vele miljarden verdiend te hebben aan de Groningse gaswinning en het leed 
dat dit voor veel inwoners heeft veroorzaakt en nog dagelijks doet, ruimhartigheid 
van het Rijk op zijn plaats is; 

- Wanneer Groningers en Groningse bestuurders een beroep doen op een financieel 
ventiel bij gemaakte afspraken (aanvullende financiële middelen) vertrouwen op 
de noodzaak hiervan en uitgaan van vertrouwen i.p.v. wantrouwen;

- Het Rijk heeft aangegeven het vertrouwen te willen herstellen en een betrouwbare
partner te willen zijn;

- Vertrouwen herstellen en een betrouwbare partner zijn begint bij het stoppen met 
wantrouwen en de hakken in het zand zetten wanneer er een beroep wordt 
gedaan op een financieel ventiel bij gemaakte afspraken (aanvullende financiële 
middelen); 

Spreekt uit dat:
- Dat het Rijk moet stoppen met het wantrouwen en uitgaan van vertrouwen in 

Groningers en Groningse bestuurders in het aardbevingsdossier en de Groningse 
gemeenteraad hun bestuurders volop steunt in het uitsluitend maken van 
financiële afspraken met het Rijk wanneer daarin een financieel ventiel is 
opgenomen en het Rijk zich daar op voorhand aan committeert.  

Besluit dat: 
- Groningse bestuurders alleen nog financiële afspraken met het Rijk maken in het 

aardbevingsdossier waarin een financieel ventiel is opgenomen én de afspraak dat
bij een beroep op een in afspraken vastgelegd financieel ventiel zonder bewijslast 
vooraf, maar direct aanvullende financiële middelen beschikbaar komen vanuit 
vertrouwen en het principe dat mede overheden elkaars geld niet over de brug 
smijten; 

en gaat over tot de orde van de dag.
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